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Na podlagi 17. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS št. 35/97, 45/97-
odl. US, 13/98-odl. US, 59/99-odl. US in 36/00-odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o podelitvi koncesije

za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz
za opravljanje storitev mobilne telefonije

1. člen
V uredbi o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za
opravljanje storitev mobilne telefonije (Uradni list RS, št. 79/99) se v 1. členu črtajo
besede »ene ali več«.

2. člen
V 6. členu se črtata tretji in četrti odstavek.

3. člen
V 8. členu se prvi odstavek v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Koncedent izvede javni razpis.«
V četrtem odstavku 8. člena se beseda »devetdeset« nadomesti z besedo
»petinštirideset«.

4. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»Koncedent potrdi razpisne pogoje.«

5. člen
V prvem odstavku 10. člena se črtajo besede »Ministrstva za promet in zveze« in se
nadomestijo z besedilom »in predloga strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje
mobilne telefonije.«.
V drugem odstavku 10. člena se črta druga alinea.

6. člen
V 33. členu se črta besedilo »v 120 dneh po uveljavitvi te uredbe« in se ga nadomesti z
besedilom »najkasneje do 15. september 2000.«.

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Štev.: 347-16/99-1
Ljubljana, dne ……avgusta 2000.

Vlada Republike Slovenije
Dr. Andrej Bajuk

Predsednik
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Členi, ki se spreminjajo:

1. člen
(vsebina uredbe)

S to uredbo določa Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: koncedent) pogoje in
postopek za podelitev ene ali več koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra na
1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije.

6. člen
(pravice koncesionarja)

(1)  Koncesionar ima pravico zgraditi ustrezno telekomunikacijsko omrežje in opravljati
storitve mobilne telefonije na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

(2)  Koncesionar na podlagi koncesije pridobi pravico do medomrežne povezave z
omrežjem PSTN/ISDN v skladu z določbami Uredbe o načinu opravljanja javnih
telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa ter o upravljanju javnega
telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 11/98).

(3)  Koncesionar, ki ni operater mobilne telefonije GSM, pridobi na podlagi koncesije
pravico do sklenitve pogodbe o sledenju z enim operaterjem mobilne telefonije GSM,
ki ima koncesijo za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije
GSM v skladu z Uredbo o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra
za storitve mobilne telefonije GSM (Uradni list RS, št. 49/97) za obdobje 24 mesecev
od začetka njegovega delovanja.

(4)  Za pogodbo o sledenju iz prejšnjega odstavka veljajo enaki tržni pogoji kot za
pogodbo oziroma pogodbe, ki jih ima operater mobilne telefonije iz prejšnjega
odstavka, sklenjene z izvajalci storitev.

8. člen
(javni razpis)

(1)  Ministrstvo za promet in zveze izvede javni razpis v imenu koncedenta.
(2)  Z javnim razpisom se določi predvsem:

− predmet koncesije,
− začetek in čas trajanja koncesije,
− pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
− obveznosti koncesionarja,
− obvezne sestavine ponudbe,
− rok za oddajo ponudb,
− rok za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja,
− merila za izbiro koncesionarja,
− zavarovanje za resnost ponudbe in
− način obveščanja ponudnikov o poteku postopka.

(3)  Z javnim razpisom se ne more izključiti operaterjev mobilne telefonije GSM, da
sodelujejo na javnem razpisu.

(4)  Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa tudi v drugih
sredstvih javnega obveščanja, in traja devetdeset (90) dni od dneva objave.
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(5)  Šteje se, da je javni razpis uspel, če sta na razpis prispeli najmanj dve veljavni
ponudbi. V primeru, da javni razpis ne uspe, se ponovi v tridesetih dneh. Šteje se, da
je ponovljeni javni razpis uspel, če je na razpis prispela ena veljavna ponudba.

(6)  Razpisno dokumentacijo se dostavi ali izroči na podlagi pisne zahteve interesenta.
(7)  Ponudba, ki ne vsebuje vseh v javnem razpisu navedenih obveznih sestavin, je

neveljavna.

10. člen
(izbira koncesionarjev)

(1)  Koncedent izbere koncesionarja na podlagi poročila Ministrstva za promet in zveze.
(2)  Pri izbiri najugodnejše ponudbe bodo upoštevana naslednja merila:

− ponujena tehnološka in kadrovska opremljenost ter kapitalska sposobnost
ponudnika,

− kakovost in obseg storitev,
− hitrost in obseg pokrivanja območja in prebivalcev,
− višina cen za storitve,
− višina enkratnega plačila za koncesijo.

33. člen
(objava javnega razpisa)

Vlada Republike Slovenije bo objavila javni razpis iz 8. člena te uredbe v 120 dneh po
uveljavitvi te uredbe.
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O B R A Z L O Ž I T E V

Črtanje tretjega in četrtega odstavka 6. člena sedanje uredbe o podelitvi koncesije za
uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne
telefonije (Uradni list RS, št. 79/99) ukinja obveznost sklenitve pogodbe o nacionalnem
sledenju ('national roaming') med operaterjema mobilne telefonije GSM 900 in
prihodnjim koncesionarjem DCS 1800, ki ni operater mobilne telefonije GSM 900.
Ugotovljeno je namreč, da sta koncesionarja mobilne telefonije GSM 900 vložila znatna
sredstva v graditev svojih mobilnih omrežij in bi omenjena obveznost postavila predvsem
drugega operaterja mobilnih storitev GSM 900, v konkurenčno popolnoma neugoden
položaj.

V skladu z navedenimi dejstvi se je predlagatelj odločil, da se nacionalno sledenje črta iz
omenjene uredbe.

S spremembo 33. člena se določi za skrajni datum razpisa 15. september 2000.

Ostale spremembe so redakcijske.


